
 

 

Segítségnyújtás és kártérítés 

Lemondás, késés és a beszállás megtagadása 

 

AZ E TÁJÉKOZTATÓBAN ISMERTETETT JOGOK AZ ALÁBBI KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN ALKALMAZANDÓK: 
 A Delta Air Lines a járatát üzemeltető vállalat; 

 EU ország repülőteréről induló járattal utazik; 

 A Delta által üzemeltetett járaton foglalt helye van; 

 Beszállásra időben megjelent a Delta jegyén feltüntetett időpontban, vagy ha nincs feltüntetve időpont, akkor az indulási idő előtt 2 órán 
belül; és 

 Az utasoknak közvetlenül vagy közvetve biztosítható díjtétellel vagy a törzsutas-programban kapott jeggyel utazik. 

 

---------- JÁRATTÖRLÉS ---------- 

TÖRLÉSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Ha a járatát törlik, az alábbiak közül választhat: 

- más útvonalon jut el a célállomásra összehasonlítható közlekedési 

feltételekkel, amint lehet, vagy Önnek alkalmas későbbi időpontban, a 

rendelkezésre álló ülőhelyek számától függően; vagy 

- a jegy árának visszafizetése 7 napon belül az út nem teljesült részére 

vagy részeire, és a már teljesült részre vagy részekre, ha a járat többé 

nem szolgál semmilyen hasznos célt, figyelembe véve az eredeti 

repülési tervet, és ha releváns, a visszautat is az első lehetséges 

alkalommal az eredeti indulási pontra.  

 

Továbbá díjmentesen kap: 

- étkezést és frissítőket, ésszerűen a várakozási idő alatt; 

- szállodai elhelyezést olyan esetben, ha egy vagy több éjszakát kell ott 

tölteni, vagy ha tovább kell az eredetileg tervezetthez képest az adott 

helyen maradni (a közlekedést is beleértve); és 

- lehetőséget 2 telefonhívásra, faxüzenetre vagy e-mailre. 

 

LEMONDÁSI KÁRTÉRÍTÉS 

A járatának lemondása esetén az alábbi feltételektől függően jogosult 

kártérítésre:  

 

Nem jogosult kártérítésre, ha a lemondásról értesítést kapott: 

1. legalább 2 héttel a tervezett indulási idő előtt; 

2. legfeljebb 2 héttel és legalább 7 nappal a tervezett indulási idő előtt, 

és ajánlatot kapott útvonal-módosításra olyan indulási idővel, amely 

legfeljebb 2 órával előzi meg a tervezett indulási időt, és a 

célállomásra való érkezési idő legfeljebb 4 órával haladja meg az 

eredetileg tervezett érkezési időt; vagy 

3. legfeljebb 7 nappal a tervezett indulási idő előtt, és ajánlatot kapott 

útvonal-módosításra olyan indulási idővel, amely legfeljebb 1 órával 

előzi meg a tervezett indulási időt és a célállomásra való érkezési idő 

legfeljebb 2 órával haladja meg az eredetileg tervezett érkezési időt. 

 

A járatot üzemeltető légitársaság nem köteles kártérítést fizetni, ha a 

lemondást olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyek nem lettek 

volna elkerülhetők még akkor sem, ha a légitársaság megtett volna 

minden ésszerű intézkedést. Ilyen körülmények előfordulhatnak többek 

között politikai zavargás, meteorológiai feltételek, biztonsági kockázatok, 

váratlan repülésbiztonsági hiányosságok, sztrájkok és légiforgalom-

irányítási döntések esetén. 

  

E törlési kártérítés nem fizethető ki a repülőtéren, és ezért Önnek az 

Ügyfélszolgálathoz kell fordulnia (lásd alább a „Visszafizetési kérések, 

törlés, kártérítési igények és egyéb információk”). Választhat az 

utalványban (Transportation Credit Vouchers - TCV) vagy készpénzben 

történő kártérítés között. 

 

A kártérítési összegek a következők:* 

 

 A járat hossza UTALVÁNY 

(TCV) 

KÉSZPÉNZ 

(KP) 

A 
 

Max 1500 km-es járat 
 

€350 €250 

B 
 

EU-n belüli 1500 km-nél hosszabb 

járat, és minden más 1500 - 3500 

km hosszú járat 

€500 
 

€400 
 

C 
 

Az A vagy B alá nem tartozó járatok €800 €600 

1 kilométer = 0,62 mérföld 

 
* E kártérítés 50%-kal csökkenthető, ha az alternatív járat érkezési ideje 

nem haladja meg az eredetileg lefoglalt járat tervezett érkezési idejét 
2 órával (az A alá tartozó járatok), 3 órával (a B alá tartozó járatok) 
vagy 4 órával (a C alá tartozó járatok).

 

 

 

 

 

 

 

 

----------KÉSÉS---------- 

KÉSÉSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Az e pontban ismertetett segítségnyújtás abban az esetben történik, 

ha a járat a tervezett indulási időhöz képest késik.  

 

Ha a légitársaság ésszerűen feltételezi, hogy a járat késik: 

A) legfeljebb 1500 km-es járatok esetén legalább 2 órával; vagy 

B) minden EU-n belüli, 1500 km-nél hosszabb és minden más 

1500 - 3500 km-es járat esetén legalább 3 órával; vagy 

C) az (A) vagy (B) alá nem tartozó minden járat esetén legalább 4 

órával, akkor Ön díjmentesen kap: 



 

 

- étkezést és frissítőket, ésszerűen kapcsolódva a várakozási 

időhöz; és 

- szállodai elhelyezést olyan esetben, ha egy vagy több éjszakát 

kell ott tölteni, vagy ha tovább kell az eredetileg tervezetthez 

képest az adott helyen maradni (a közlekedést is beleértve); és 

-  lehetőséget 2 telefonhívásra, faxüzenetre vagy e-mailre. 

 

Ha nem kívánja folytatni az eredetileg tervezett útját legalább 5 

órás késés esetén, jogosult a jegy árának visszafizetésére 7 napon 

belül az út nem teljesült részére vagy részeire, és a már teljesült 

részre vagy részekre, ha a járat többé nem szolgál semmilyen 

hasznos célt, figyelembe véve az eredeti repülési tervet, és ha 

releváns, a visszautat is az első lehetséges alkalommal az eredeti 

indulási pontra.

 

----------A BESZÁLLÁS MEGTAGADÁSA---------- 

 

Ha a légitársaság ésszerűen számít a beszállás megtagadására az Ön járatán, a légitársaság önkénteseket kér fel, akik készek lemondani a 

megerősített helyfoglalásukról TCV utalványokkal történő egyeztetett kártérítés ellenében. A légitársaság az alábbiakban ismertetett megfelelő 

segítségnyújtást is ajánl. Ha nem található elegendő önkéntes, és Ön akarata ellenére nem szállhat fel a gépre, Ön megtagadhatja a beszállási 

segítségnyújtást és a kártérítést, ha teljesítette a legkésőbbi beszállási időre vonatkozó követelményeket. Nem jogosult e segítségnyújtásra és 

kártérítésre, ha ésszerű indokkal megtagadható a beszállás, például egészségügyi, személy- és vagyonbiztonsági okokból, vagy a nem megfelelő 

úti okmányok miatt. 

 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A BESZÁLLÁS MEGTAGADÁSA ESETÉN 

 

Ön az alábbiak közül választhat: 

- más útvonalon jut el a célállomásra összehasonlítható 

közlekedési feltételekkel, amint lehet, vagy Önnek alkalmas 

későbbi időpontban, a rendelkezésre álló ülőhelyek számától 

függően; vagy 

- a jegy árának visszafizetése 7 napon belül az út nem teljesült 

részére vagy részeire, és a már teljesült részre vagy részekre, ha a 

járat többé nem szolgál semmilyen hasznos célt, figyelembe véve 

az eredeti repülési tervet, és ha releváns, a visszautat is az első 

lehetséges alkalommal az eredeti indulási pontra.  

 

Továbbá díjmentesen kap: 

- étkezést és frissítőket, ésszerűen a várakozási idő alatt; 

- szállodai elhelyezést olyan esetben, ha egy vagy több éjszakát 

kell ott tölteni, vagy ha tovább kell az eredetileg tervezetthez 

képest az adott helyen maradni (a közlekedést is beleértve); és 

- lehetőséget 2 telefonhívásra, faxüzenetre vagy e-mailre. 

 

 

 

 

KÁRTALANÍTÁS A BESZÁLLÁS MEGTAGADÁSA ESETÉN 

 

A fenti feltételektől függően, ha akarata ellenére tagadták meg a 

beszállást a repülőgépre, Önnek kártérítést ajánlanak a repülőtéren. 

Választhat az utalványban (Transportation Credit Vouchers - TCV) 

vagy készpénzben történő kártérítés között.* 

 

 A járat hossza UTALVÁNY 

(TCV) 

KÉSZPÉNZ 

(KP) 

A 
 

Max 1500 km-es járat 
 

€350 €250 

B 
 

EU-n belüli 1500 km-nél 

hosszabb járat, és minden más 

1500 - 3500 km hosszú járat 

€500 
 

€400 
 

C 
 

Az A vagy B alá nem tartozó 

járatok 

€800 €600 

1 kilométer = 0,62 mérföld 
 

* E kártérítés 50%-kal csökkenthető, ha az alternatív járat érkezési 

ideje nem haladja meg az eredetileg lefoglalt járat tervezett 

érkezési idejét 2 órával (az A alá tartozó járatok), 3 órával (a B alá 

tartozó járatok) vagy 4 órával (a C alá tartozó járatok). 

 

----------ALACSONYABB OSZTÁLYBA HELYEZÉS---------- 

 
Ha nem önként vállalt módon helyezték el alacsonyabb osztályba, mint ahová a jegyét vásárolta, jogosult 7 napon belül az alábbiak megtérítésére: 
 
A. A jegyár 30%-a minden legfeljebb 1500 km-es járatra; 
B. A jegyár 50%-a minden EU-n belüli legalább 1500 km-es és minden más 1500 - 3500 km-es járatra; vagy 
C.  A jegyár 75%-a az A vagy B alá nem tartozó minden járatra. 
 
  

---VISSZAFIZETÉSI KÉRÉSEK, TÖRLÉS, KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK--- 

 

A fentiek szerint, ha nem kívánja folytatni az eredetileg tervezett útját, 

Ön jogosult a jegy árának visszafizetésére hét napon belül az út nem 

teljesült részére vagy részeire, és a már teljesült részre vagy részekre, 

ha a járat többé nem szolgál semmilyen hasznos célt, figyelembe véve 

az eredeti repülési tervet, és: 

- ha a járatát törölték; vagy 

-  ha a járata legalább 5 órát késik; vagy 

-  ha akarata ellenére megtagadták Öntől a beszállást. 

  

 

 

 

Ha szeretne kapcsolatba lépni a légitársasággal pénzvisszafizetési 

igénye, kártérítési igénye vagy egyéb információk céljából, kérjük, 



forduljon a Delta Ügyfélszolgálatához a www.delta.com weboldalon. 

(Válassza a Comment/Complaint -> Past Travel Complaint-> 

Complaint-> Flight Disruption menüpontot, és adja meg a kért 

adatokat igénye megfelelő kezelésének biztosításához.)  

Az igényeket a Delta Nemzetközi Üzletszabályzata szerint kezelik. A 

Nemzetközi Üzletszabályzat nyomtatott példánya beszerezhető a 

Delta Ügyfélszolgálatától, vagy a Delta utazási ügynökeitől. A digitális 

változat elérhető a weboldalon (ugorjon a > Legal > Contract of 

Carriage menüpontra).

----------NEMZETI JOGALKALMAZÁSI SZERV---------- 

Minden EU tagállam kijelöl egy szervet, amely felel a jelen Tájékoztatóban ismertetett kártérítési és segítségnyújtási szabályok betartásáért. 
A kapcsolattartási adatok megtalálhatók a https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb 
dokumentumban. 
A kijelölt magyar szerv kapcsolattartási adatai: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság; Hungarian Authority for Consumer Protection 
József krt. 6., HU - 1088 BUDAPEST, Tel.: +36 1 459 4800, Fax: +36 1 210 4677; www.nfh.hu; nfh@nfh.hu 

Arra kérjük azonban, hogy először forduljon a Delta Ügyfélszolgálatához! 

Ezt a Tájékoztatót az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 261/2004/EK rendelete írja elő. 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb

